Ročník 18 — Duben 2016
Časopis obce Sloupnice

Smutný psaní
Dnes budu psát smutně. Aspoň se budu snažit. To znamená, že i vy budete muset smutně číst. Nebo se aspoň snažte. Omlouvám se všem,
kteří jsou tím zklamáni, ale nemohu jinak.
Odchází mi totiž někdo – jak to nazvat? Známá? Sousedka? Přítelkyně? No prostě někdo, koho znám moc dlouho, vlastně celý život. S kým
jsem toho dost prožil. S kým se dodneška vídám takřka denně. Pravda, má už svoje léta, ale tyhle věci přijdou vždycky příliš brzo.
Jako malý kluk jsem si u ní dost často hrával. Bylo to jen přes cestu, byl jsem na dohled a snadno přivolatelný, když mě mamka sháněla. Asi
tam po mně někdy zůstal nepořádek. Nikdy si nestěžovala, nenadávala. Měla se mnou trpělivost.
Později, ve škole, jsem o ní napsal slohovou práci. Popis. Paní učitelce se prý moc líbil. Měla ho dlouho schovaný. Moje babička ho měla taky
schovaný. Když jsem ho po létech četl, moc jsem se červenal. Nerad po sobě něco čtu. V tom si rozumím s Pilátem Pontským. Řekl prý: „Quod
scripsi, scripsi.“ (Pro ty, kteří nečtou Vergilia v originále: „Co jsem napsal, napsal jsem.“) To já můžu jen podepsat.
Ještě později, když jsme asi dvacet let rekonstruovali naše rodinné sídlo, jsme u ní skladovali písek, vápno a podobné nezbytnosti. Proto
jsme u ní taky míchali. Myslím maltu, beton, někdy kafe. Míchával jsem já nebo mamka. Mamka prý tenkrát míchala mnohem líp než já, ale
už jsem ji dohnal. V míchání. To tam po nás teprve býval nepořádek (pro ty, co nikdy nemíchali: jeden přidavač u míchačky nadělá nepořádku
přibližně tolik, kolik nadělá milion šest kluků předškolního věku). Taky si nestěžovala.
Poslední dobou si naopak stěžovali někteří sousedi. Že prý už je stará, zbytečná, dělá nepořádek. Já mám pro ni slabost. Vždycky jsem se
jí zastával. Co nechtěně utrousila na cestu či na trávník, bez řečí jsem sebral. Asi to o mně ví, protože mi taky nikdy nic špatného neudělala.
A že by občas mohla. Dlouho jsem si myslel, že by pomohl jen nějaký kosmetický zásah. Její stav se zhoršil po tom úraze před jedenácti lety.
Do Sloupnice přišel nový farář a do lípy před farou uhodil blesk. Nebo to bylo obráceně? To už nevím. Ne že by to spolu nějak souviselo, to jen
lidská paměť si občas vypomáhá podobnými fíglíčky. No a od toho farního blesku šel jeden boční výboj i do té lípy před námi. No o ní tu celou
dobu mluvím, to jsem vám zapomněl říct. Část tý lípy po tom zásahu umřela. Začala schnout a ty suchý větve podají dolů. Kam mají taky jinam
padat. Na to jsem si říkal, že by pomohl ten kosmetický zásah. Jenže potom se ukázalo, že je mrtvá i část kmene a že lípa je u spodu vyhnilá.
Mohla by spadnout na barák. Nebo na někoho. Musí se skácet. Až to budete číst, tak už možná nebude. Chápu to, ale stejně mně to je líto.
Je mi jí líto.
–JaN–
Tak to je to moje smutný psaní.

Zprávy obecního úřadu
Budou se připravovat kanalizační přípojky
v horní části obce
Dnes ještě nevíme, zda nám bude přidělena dotace ze Státního fondu
životního prostředí na II. etapu kanalizace, ale i tak se budou s předstihem během roku zhotovovat i projekty na kanalizační přípojky. Chtěl
bych upozornit obyvatele v horní části obce, že je budou v průběhu roku
kontaktovat projektanti a domlouvat s nimi, kde bude přípojka pro jejich nemovitost nejvýhodnější. Podmínky pro přípojky budou stejné jako
v případě I. etapy. Projekty zaplatí obec a veškerá dokumentace se stavebním úřadem bude též vyřízena obcí. Z hlediska administrativy tak
nebudou mít majitelé nemovitostí s projektem žádné problémy.
Dále obec opět zajistí instalační materiál, který se bude vydávat
ve sběrném dvoře. Na instalační materiál bude poskytnuta sleva
50 %. Kdo bude mít přípojku delší než 10 m, bude si moci zažádat
u obce o půjčku na výkopové práce. Půjčka bude poskytnuta ve výši
500 Kč na 1 metr výkopových prací nad 10 m délky přípojky. To znamená, že 10 m přípojky si platí majitel přípojky sám a na každý další
metr výkopu může žádat o půjčku. Půjčka bude úročena 1 % a splatná
bude do jednoho roku od podepsání smlouvy o půjčce.
Obec si na stavbu kanalizace bude muset rovněž vzít od peněžního
ústavu úvěr. Podle propočtu to zatím vypadá na 10 miliónů korun.
Nechali jsme si zaslat nabídky na úrok z úvěru od tří peněžních
ústavů a nejnižší nabídka zní na 0,35 %. Zastupitelstvo bude zvažovat, zda si vzít větší úvěr, protože nabídka na tak „levné“ ﬁnance se
již nemusí opakovat.
Banky nízkou úrokovou sazbu zdůvodňují tím, že obce jsou pro ně
bezpečným partnerem, protože mají pravidelný příjem od státu
z rozpočtového určení daní.
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Pokračuje rekonstrukce sokolovny
V minulém roce bylo zrekonstruováno sociální zařízení v sokolovně,
které nyní splňuje hygienické normy a určitě přispívá k civilizovanějšímu provozu zařízení. V letošním roce máme v plánu nechat vypracovat projekt na výměnu všech oken a dveří. Budeme žádat o dotaci
ze Státního fondu životního prostředí na zateplení budovy. Fondu
ale nestačí jen výměna oken, ale je nutno zateplit i strop nad sálem, jevištěm a přísálím. Musíme prokázat, že se ušetří minimálně
10 % energie, abychom na dotaci dosáhli. Okna se nemůžou vyměnit
za plastová, ale dle vyjádření památkářů se musejí renovovat. Dále
je nutné doložit vyjádření ornitologů, zda v budově nehnízdí vzácní
živočichové. Vše se snad stihne tak, aby se žádost o dotace mohla
podat v požadovaném termínu během dubna.

Nakoupili jsme další kontejnery
Začátkem letošního roku byly zakoupeny tři kontejnery na plast
a na papír. Po jednom jsou umístěny v Dolní Sloupnici na „mostě“
a jeden na plasty je umístěn na parkovišti u bývalého kina. Další
kontejnery, hlavně na plasty, budou zakoupeny v průběhu prvního
pololetí. Chtěl bych Vás požádat, abyste více využívali sběrný dvůr
a pytle s plasty odevzdávali tam. Nebude snad docházet k tomu,
že budou kontejnery na stanovištích obloženy odpady všeho druhu.
Stále jsou mezi námi občané, kterým třídění odpadů nic neříká a jsou
schopni do kontejneru určených na předepsanou komoditu vházet
elektrospotřebiče i nábytek. Z toho důvodu zastupitelstvo rozhodlo
zakoupit několik fotopastí, které budou nepravidelně mapovat stanoviště kontejnerů. Dále se fotopasti budou nepravidelně umísťo-
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vat v okolí čekáren, a snad se tak podaří zabránit vandalům v ničení
obecního majetku.
Pro informaci uvádím, že obec v letošním roce doplácí z rozpočtu
obce 120 Kč na každého obyvatele za svoz a likvidaci komunálního
odpadu. Tuto částku můžeme ovlivnit tím, že budeme lépe třídit odpad, a tím získáme zpět ﬁnance za odkup vytříděného odpadu.
Za to, že odpad třídíte, vám patří velký dík.
Dále obec zakoupila další dva kontejnery na svoz bioodpadu. Koncem března byly kontejnery opět rozmístěny po stanovištích v obci.
Upozorňuji, že do kontejnerů patří pouze odpad rostlinného původu
a ne komunální odpad. Prosíme občany, aby větve ze stromů a náletové dřeviny dávali ke kontejnerům a nevhazovali je dovnitř. Ušetří
tak práci našim zaměstnancům, kteří je štěpkují. Dále upozorňujeme
občany, že z kapacitních důvodů není možné přistavovat kontejnery
ke každé nemovitosti.

Byl vypsán konkurz na ředitele/ředitelku
MŠ Sloupnice
Začátkem letošního roku podala žádost o rozvázání pracovního poměru paní Eva Sylvarová, ředitelka Mateřské školy ve Sloupnici z důvodu odchodu do důchodu. Pracovní poměr ukončí k 31. červenci letošního roku. Z toho důvodu musí zřizovatel dle vyhlášky č. 54/2005
o náležitostech konkurzního řízení vyhlásit konkurz na obsazení
uvolněného místa s nástupem 1. srpna 2016. Rada obce na svém
zasedání stanovila časový harmonogram konkurzu a jmenovala
konkurzní komisi. V té musí mimo jiné být zastoupen člen odboru
školství Pardubického kraje, člen České školní inspekce, zástupci
obce a další osoby pracující ve stejném oboru. Vyhlášení konkurzu
bylo odesláno na Pardubický kraj, na pověřené město Litomyšl a je
uveřejněno i na webových stránkách obce. První zasedání konkurzní
komise se bude konat 12. dubna v 10.00 hodin na obecním úřadu.
O průběhu konkurzního řízení vás budeme informovat.
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Chystá se rozšíření Domova pro seniory
ve Sloupnici
Ředitel Domova pro seniory ve Sloupnici má v úmyslu zrekonstruovat prostory v zadním traktu domova. Jednalo by se o celkovou
rekonstrukci stávajících prostor a vyzdění dalšího patra. S úmyslem
seznámil i majitele nemovitosti – Kongregaci Milosrdných sester sv.
Karla Boromejského v Praze, který projekt podporuje. Pan ředitel si
nechal zpracovat studii, kterou koncem března se starostou Kongregaci představil. Z jednání vyplynulo, že je třeba urychleně pracovat
na projektu a na dalších náležitostech, aby se mohlo zažádat o dotaci. Předpokládané náklady na celou akci jsou cca 50 miliónů korun.
Dotace od státu by měla dosáhnout 90 %, zbývající část by nesl žadatel, tedy Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.
Dokumentace a žádost o dotace musí být podána do konce pololetí
letošního roku. Přejme si, aby vše dopadlo dle plánu. V obci by tak
vyrostl další objekt, který by sloužil dobré věci. Studie rekonstrukce
bude k nahlédnutí na stavebním úřadu ve Sloupnici a na webových
stránkách obce.

Připravujeme projekt návsi
Naše dlouhá obec nemá prakticky místo, které by bylo vhodné nazvat návsí. Na návsi se konají různá setkání občanů, stánkový prodej, lunaparky a podobně. Částečně tuto úlohu plní prostranství
před restaurací U Labutě, na parkovišti u kostela a před nákupním
střediskem. Pro tyto účely se nabízí také prostranství za potokem
u autobusového nádraží, na místě bývalé „Volejny“. Postupně by
se upravovalo i celá lokalita před a za restaurací U Labutě, stráň
a schodiště ke kostelu. Prosíme občany obce o možné návrhy, jak
celé prostranství upravit, aby sloužilo výše jmenovaným účelům
a také jako park pro obyvatele domova pro seniory. Na základě návrhů oslovíme architekta, aby připravil řešení, které by nejvíce vyho-
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vovalo přání obyvatel. S řešením budou občané seznámeni a osobně
s architektem doladěny detaily. Případné návrhy prosím předložte
osobně na OÚ Sloupnice nebo zašlete mailem na: starosta@sloupnice.cz. Za návrhy, ať ústně nebo graﬁcky, všem děkujeme.

Různé
– Obec má možnost získat 20 ks kompostérů na likvidaci domácího
bioodpadu. Kompostéry se budou vydávat za stejných podmínek
jako ty předešlé. To znamená, že budou uživateli předány smlouvou
o půjčce na pět roků. Po uplynutí této doby se kompostéry stanou
majetkem uživatele. Přednost na přidělení kompostérů budou mít ti
obyvatelé, kteří si je neobjednali v první vlně. Kdo má o kompostéry
zájem, lze se nahlásit na OÚ Sloupnice osobně nebo na tel. číslech
465 549 129 a 465 549 122.
– V letošním roce vypsalo ministerstvo vnitra dotaci na požární
techniku. Sbor dobrovolných hasičů v Horní Sloupnici se pokouší
získat dotaci na novou cisternu o obsahu minimálně 9 m3. Dotace
od státu tvoří 90 %, zbytek hradí žadatel. O výsledku žádosti o dotaci vás budeme informovat.
– Základní škole ve Sloupnici se podařilo získat ﬁnance na příspěvek
dětem na částečnou úhradu obědů. Vedení školy vytipovalo rodiny,
kterým pomůže s úhradou obědů.
– Další sociální výpomoc nabízí Farní charita Litomyšl. Jednotlivci
nebo rodiny, kteří mají minimální příjmy, mohou u této organizace
získat z potravinové banky základní trvanlivé potraviny. Je možné
kontaktovat pracovníky charity osobně v Litomyšli na Bělidlech v Lidovém domě, nebo na telefonu 461 619 183. Ti si provedou šetření,
a pokud se prokáže, že pomoc je skutečně nutná, budou zájemcům
potraviny přiděleny.

Pardubický kraj hledá
přísedící Krajského soudu
Pardubický kraj žádá občany o pomoc při zajišťování přísedících pro pardubickou pobočku Krajského soudu v Hradci Králové.
Dle zákona o soudech a soudcích (č. 6/2002 Sb.) může být
přísedícím zvolen plně svéprávný a bezúhonný občan ČR, který
dosáhl věku 30 let a jehož zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat. Zároveň musí
mít tento občan negativní lustrační osvědčení a trvalý pobyt
v obvodu krajského soudu v Hradci Králové (tzn. v krajích Královéhradeckém či Pardubickém, nebo v okrese Havlíčkův Brod),
popřípadě musí v tomto obvodu alespoň pracovat. Ještě bych
podotkl, že se jedná o funkci veřejnou, neslučitelnou s funkcí
člena komory Parlamentu ČR, a že zvolený kandidát musí s jejím výkonem souhlasit. Funkční období každého přísedícího je
čtyřleté s možností opětovného zvolení.
V řízeních před krajským soudem působí přísedící v senátech
složených z jednoho soudce a dvou přísedících, a to v případech, kdy krajský soud rozhoduje jako soud prvního soudu
v trestních věcech. Zpravidla by jednotliví přísedící neměli zasedat více než 20 dní v kalendářním roce.
Stát poskytuje přísedícím za výkon funkce náhradu mzdy
a paušální náhradu za každý den jednání. Kromě toho jim hradí
hotové výdaje, které vzniknou vykonáváním funkce přísedícího
nebo jiných povinností spojených s touto funkcí.
Případný zájem o funkci přísedícího prosím nahlaste starostovi obce.

JOSEF ŠKEŘÍK
STAROSTA OBCE
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi krátce informovat o tom, co je nového v našich společnostech.
Dne 11. 3. 2016 se konala výroční členská schůze, kde mimo tradičních informací o hospodaření v roce minulém byl program rozšířený
o shrnutí vývoje za uplynulé volební období a hlavně po pěti letech
také o volby do orgánů družstva, jejichž obsazení se obměnilo z více
než poloviny. Děkujeme našim členům za vysokou účast, přítomno
bylo téměř 87 % hlasů.
Rok 2015 byl prvním rokem „zelenější“ evropské zemědělské politiky,
která je opět náročnější na administrativu. Celou republiku včetně
našeho podniku postihlo sucho a pokračoval pád cen komodit z roku
2014. V Evropě je nadbytek potravin, projevuje se zejména u masa
a mléka. ČR je velmi liberální země, otevřená dovozům a pro nás,
chovatele krav a prasat, stejně jako pro naše řeznictví je těžké konkurovat masívním dovozům za neuvěřitelně nízké ceny. Jedinou šancí
je vytrvale a trpělivě učit zákazníky, aby kupovali české a nejlépe regionální výrobky.
Pro náš podnik byl rok 2015 rokem další stabilizace po událostech
roku 2014. Ani loňský rok nás příliš nešetřil. Sucho způsobilo nedostatek krmiv, potkal nás požár dvou traktorů CASE a části stohu
slámy.
Představenstvo stejně jako v předešlých letech rozhodlo o vyplacení boniﬁkace, tentokrát 15 %, k základnímu pachtovnému

6

a zvýšení pachtovného za trvalé travní porosty o 100 %. Vlastníky, kteří z jakéhokoliv důvodu uvažují o prodeji svých pozemků,
bychom rádi požádali, aby nám svůj případný záměr dali na vědomí a umožnili nám podat nabídku k jejich odkoupení. Nejde nám
tak jako realitním společnostem o spekulaci s půdou, ale o zajištění toho nejzákladnějšího prostředku pro naše hospodaření.
Členská schůze také rozhodla o výplatě podílu na zisku svým členům za rok 2015.
Ačkoliv jsme původně rozhodli o pozastavení investic, pořídili jsme
mimo jiné pozemky, traktor CASE PUMA 230, podmítač HORSCH
nebo výměnu chlazení na dojírně mléčné farmy v Dolní Sloupnici celkem za více než 10 milionů korun.
V rostlinné výrobě průběh počasí zajistil dostatečnou zásobu půdní
vláhy ještě pro obiloviny a řepku, které dosáhly plánovaného výsledku, ale negativně se projevil u krmných plodin, brambor nebo
cukrovky, kde byly výnosy o 20-35 % nižší než pětileté průměry.
V živočišné výrobě jsme dále pokračovali ve změnách organizace
stáda a propojení našich mléčných farem. Užitkovost krav jsme zvýšili na 27,86 l/ks za den a nová porodna krav v Němčicích přispěla
k zlepšení odchovu telat.
U výkrmu prasat jsme zahraničního dodavatele selat vyměnili za českého. Chceme podporovat kolegy české zemědělce a deklarovat plně
regionální původ zvířat i v našem řeznictví. Výkrm kuřat ve Zhoři
zvládl šest turnusů.
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Na středisku mechanizace se dařilo zejména v prodeji strojů, bylo
prodáno 26 strojů značek CASE, TECNOMA, MAYER Siloking a dalších. Pracovníci střediska společně s řeznictvím úspěšně reprezentovali podnik na Mistrovství ČR v orbě v Dolním Újezdě.
Bioplynová stanice vyrobila o cca 3 % elektrické energie méně v důsledku problémů s krmivy, vyšších oprav i výpadků díky letním vedrům.
Kuchyň byla k 1. 1. 2016 z organizačních důvodů přeřazena pod řeznictví a od února ve zkušebním provozu nabízí z technických důvodů
zatím pouze na vybraných výdejnách dva druhy jídla. Od 14. 3. 2016
jsou dvě jídla v nabídce i na výdejně střediska mechanizace. Věříme,
že budeme moci nabídku dále rozšířit a přispět k vyšší spokojenosti
strávníků.
Na řeznictví se podařilo stabilizovat kolektiv pracovníků, udržet trhy
i důvěru obchodních partnerů v ostré konkurenci zejména s obchodními řetězci. V červnu jsme přestěhovali prodejnu v Ústí nad Orlicí
a v prosinci otevřeli devátou prodejnu v Chocni. Obhájili jsme opět
ocenění Mls Pardubického kraje a hned při první účasti získali i ocenění Regionální potravina za Sloupnickou uzenou krkovičku.
Zájezd s 59 důchodci se letos podíval na Broumovsko.
Naši fotografové uspěli v soutěži Zemědělského svazu o nejlepší
foto se zemědělskou tematikou, všechny tři nominované snímky byly
vybrány, a ještě nám zbylo dostatek materiálu pro vlastní kalendář.
Zájem dětí o agroenvironmentální kroužky na základních školách
ve Sloupnici, Němčicích a Řetové nás překvapil a museli jsme posílit jejich vedení. Celkem 73 dětí tak má možnost nejen dozvědět se
něco o zemědělství a přírodě, ale i navštívit naše provozy.

ZD Sloupnice hledá spolupracovníky:
• prodejce zemědělské techniky
• obráběč, zámečník, lakýrník
• opravář
• traktorista
• krmivář v ŽV
• řezník
• pracovník na mytí na bourárnu
Informace: Jitka Karlíková, 465 549 212,
zd@zdsloupnice.cz, www.zd-sloupnice.cz

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám ještě dodatečně
jménem vedení a představenstva družstva poděkoval za spolupráci, trpělivost a přízeň a popřál Vám hodně zdraví štěstí
a spokojenosti v roce 2016.
ING. JAROSLAV VAŇOUS
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Dřevu musíš naslouchat...
Není to sice Sloupeňák jako poleno, ale určitě ho budete
znát. Do patnácti let žil na Borové, ale do Sloupnice chodil na základní školu. Pak odešel do Hradce Králové, aby
se vyučil řezbářem. I když pak nějakou dobu se dřevem
nepracoval a spíše se toulal po světě, zase se k němu
vrátil, aby za sebou mohl zanechávat výtvory, které budou dělat radost jemu i lidem kolem něj. Nyní žije opět
na Borové a se Sloupnicí je silně provázán. O kom je řeč?
O Ondřeji Páleníkovi, šikovném řemeslníkovi, který se
rozvyprávěl o své práci a mnohých dobrodružstvích…
Ondro, prozraď mi, jak ses vlastně k práci se dřevem dostal?
No, abych byl upřímný, byl to takový výstřel do tmy. Na základce
jsem měl dobré známky, dělal jsem i biologické olympiády, a tak se
ode mě očekávalo, že půjdu studovat dál. Možná to bylo pro mnohé
určité zklamání, že jdu „jen“ na maturitní řemeslný obor. Ale já toho
rozhodnutí nikdy nelitoval. Nedovedl bych dlouho sedět a sepisovat
stohy papírů, které snad někdy k něčemu budou, ale možná taky ne.
Nikdy mně o tu zkratku před jménem moc nešlo (usmívá se).
A proto sis vybral právě řezbářskou školu?
Ano, v práci se dřevem vidím smysl, naplňuje mě to. Vždycky jsem
měl potřebu za sebou zanechávat hmatatelné a na první pohled
zřetelné výsledky. Pokud možno kvalitní, aby z toho lidi měli radost
a aby jim to dobře sloužilo. A tak jsem se rozhodl odejít v patnácti
do Hradce Králové na Střední uměleckoprůmyslovou školu hudebních nástrojů a nábytku.
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Takže sis prošel i výrobou hudebních nástrojů?
Já jsem si vybral maturitní obor Uměleckořemeslné zpracování
dřeva práce řezbářské, takže do nástrojů jsme my vůbec nešli. Určité základy jsme sice měli, protože v Petrofu jsme byli, výrobou si
prošli, ale dál se tomu náš obor nevěnoval.
Ale maturitou jsi neskončil.
No, právě že skončil. Po maturitě jsem ještě zkoušel studovat
na Vyšší restaurátorské odbornou školu v Písku, ale po půl roce jsem
usoudil, že ta škola mi nic navíc nedává, že to není pro mě. Později
jsem se ještě dostal na brněnskou univerzitu na dálkové bakalářské
studium, byl to takový menší úlet (sm je se). To už vůbec nebylo pro
mě, nechal jsem toho. A pak nastala delší doba hledání.
Jak takové hledání probíhalo?
Zanechal jsem řezbářství a začal se věnovat drezuře koní u táty.
Po čase to ale přestalo fungovat, a tak jsem odešel do Anglie, kde
jsem pracoval v dost honosné drezurní stáji. Vydržel jsem to rok,
potom jsem se vrátil zpátky. Začal jsem dávat hodiny v ježdění. Při
nich jsem se seznámil se skupinou lidí, kteří plánovali vyjet na měsíc
do Etiopie. A tak jsem na to dal všechny peníze, které jsem měl,
a rozhodl se na čas odjet. Týden před odletem jsem ale osedlával
koně a zlomil si nohu. Po týdnu mně doktor po přemlouvání sádru
sundal s tím, že nesmím nic vyvádět. Slíbil jsem mu to a hned po příletu do Etiopie jsem vyzkoušel let paraglidem (sm je se).
Vyzdvihl bys nějaký pocit, který v tobě po této cestě zůstal?
Správný lidi… I když je Etiopie druhá nejchudší africká země,
je zde velmi silně cítit ta prastará kultura. Z lidí tu vyzařuje určitý
teplo…
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Tvé cestovatelské zkušenosti by vystačily na druhý rozhovor.
Ale pojďme se vrátit do Čech. Jak období hledání dopadlo?
Nakonec jsem se octl u známého, který dělal tesařinu, tak jsem
mu začal pomáhat. Tehdy jsem zjistil, že mě to taky baví. Začal jsem
se proto poohlížet po nějaké usedlosti, kde bych mohl pracovat. Nikdo z bratrů nakonec na Borové nechtěl zůstat, a tak jsem se vrátil
do svého rodiště. Od té doby zde působím a snažím se nadále dělat
to, co mě baví. A baví mě to pořád…
Ale řezbářství jsi na hřebík nepověsil?
Ne, to ne. Ale dělám to spíš pro radost známým. Šetřím si to
na důchod (sm je se).
Přiblížil bys mi, bez čeho se dobrý řezbář neobejde?
Paradoxně toho nepotřebuje zas tak moc. Dláta, u těch je určitá
vyšší pořizovací cena, a pak už jen materiál. Ale nejsou to velké objemy materiálu, většinou si vystačíš s málem. Nepotřebuješ ani velkou dílnu, stačí mít sicﬂajš – to znamená, že u toho sedíš a musíš
u toho vydržet.
Určitě si k tomu ale nemůže sednout každý. Hraje zde talent
velkou roli, nebo se mnoho věcí naučíš?
Talent je dobrý, hrozně ti to ulehčí, dostaneš se rychleji výš. Ale
je to hlavně o práci. Úplný mamlas ale být nemůžeš. Já jsem byl
například mezi těma nejhoršíma mamlasema, co se týče výtvarného
cítění. Mistr mně řekl, že mě bere jako svůj pedagogický úspěch
(smích). Ale svým způsobem ano. Z toho neandrtálce něco vykřesal.
Jde to. Ona ta dláta svým způsobem člověka vedou. Někdo v materiálu vidí výsledek hned, já to musím objevovat postupně.
Určitě je důležitý výběr materiálu. Je pravda, že řezbáři volí
spíše měkčí dřeviny?
Nemusí být vůbec měkčí, záleží na tom, co z toho chceš udělat. V řezbařině je nejdražší práce do dubu a do ořechu. Dub je nejtrvanlivější,
ořech je zase vzácnější. Na detaily se používá hruška. A také zimostráz,
ten se dá opravdu až zlatnicky zpracovat, vysoce v detailech. Ale to je
u nás poměrně vzácnost. Za klasicky řezbářské dřevo se považuje lípa.
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Je důležitá také lokalita, kde strom roste?
Určitě. Nejsou moc dobré
stromy rostoucí u silnice.
Lípa má obrovskou schopnost do sebe pojímat prach,
pak ti to tupí dláta. Je také
důležité, v jakém období
to vyrostlo. Například dub
zimní je lepší než letní, protože má rovnoměrněji rozložené letokruhy. Všechna
dřeva mají určitá speciﬁka.
Musíš to dřevo poslouchat,
ono ti to poví, co to chce.
Je něco, co by sis chtěl
zkusit, co by tě lákalo?
Chtěl bych si jednou vyzkoušet chebskou intarzii. To
jsou takové obrazce vykládané různě barevnými kousky dřeva. Celý
ten obrazec je ještě plasticky vyřezán.
Existuje určitě hodně technik, máš nějakou oblíbenou?
Existují mraky technik. Jsou orientální i naše, kombinace dřeva
s kovem… Mně je nejmilejší taková obyčejná lidovka. To prosté zachycení běžného života. Obdivuju to, co dokázali na zámcích, ale pro
ten obyčejný život bych si to neuměl moc představit. Lidovka mi je
bližší. Přijde mi to teplejší.
Prozradíš nám na závěr našeho rozhovoru, na čem v nejbližší
době plánuješ pracovat?
Rýsuje se do budoucna mlýnské kolo, snad to dopadne, uvidíme…
Ondrovi děkuji za rozhovor a přeji mu, aby mu práce šla od ruky
–TEŠ–
tak, jako doteď.
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Ohlédnutí za úspěšnou sezónou
mladých hasičů z Dolní Sloupnice
V roce 2015 jsme se zúčastnili s jedním
družstvem starších žáků a dvěma družstvy
mladších žáků několika hasičských soutěží. Mnohé z Vás bude zajímat, jak jsme
se na nich umístili, a proto mi dovolte Vás
o tom informovat. První dvoudenní soutěž
se konala ve Svatém Jiří, mladší žáci skončili
na 9. místě z 18 družstev a starší žáci na 7.
místě z 19 družstev.
ÚSTECKOORLICKÁ LIGA začala 10. května
v Kunčicích. Odtud si mladší odvezli medaili
za 3. místo z 15 družstev a starším patřilo
4. místo z 13 družstev. Druhá soutěž ligy
byla v Přívratě, kde mladší žáci obsadili
11. a 13. místo a starší tentokrát získali 3.
místo ze 14 družstev. Na třetí soutěž ligy
jsme jeli do Lukavice, kde družstvo starších
v osobním rekordu v disciplíně požární útok
(14.83 sekund) mezi 17 družstvy zvítězilo.
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Čtvrtá soutěž se konala v Bystřeci a zde získali mladší žáci 9. a 19. místo z 22 družstev
a starší brali 5. místo z 19 družstev. Poté
následoval páté kolo v Dolním Třešňovci,
kde mladší žáci byli 9. a 11. z 16 družstev
a starší si odvezli zlato za první místo ze
13 družstev. Šestá soutěž ligy v Třebovicích
skončila 5. místem starších žáků. Na sedmé
soutěži v Dolní Dobrouči byli mladší 4. z 22
družstev a starší 12. ze 17 družstev. Ligu
jsme ukončili v Letohradě, kde mladší vybojovali 3. místo z 21 družstev a starší 9.
příčku. V celkovém hodnocení Ústeckoorlické ligy se mladší žáci umístili na 7. a 17.
místě z 34 družstev a starší na 3. místě z 28
družstev. Domníváme se, že jsou to umístění, která zaslouží pochvalu a poděkování.
Na dvoudenní soutěži Plamen v Mladkově
dosáhli mladší žáci na 9. místo z 37 družstev a starší na 14. z 33 družstev.

Dále jsme se zúčastnili Memoriálu Františka Kalouse v Chocni, kde mladší žáci obsadili 3. místo z 12 družstev, starší žáci byli
2. z 5 družstev. Také jsme zavítali na jednu
soutěž Svitavské ligy, odkud družstvo starších přivezlo 4. místo.
A ještě jedna důležitá informace! Družstvo starších žáků ve složení Mikulecká Pavlína, Škopová Terka, Holomková Klára, Mikulecká Julie, Pávek Tomáš, Dvořáková Terka
a Valíček Martin bylo pozváno na Superpohár hejtmana Pardubického kraje v požárním útoku, na kterém reprezentovalo okres
Ústí nad Orlicí. Vybojovalo tam krásné 2.
místo!
Děkuji tímto nejen všem zúčastněným
soutěžícím dětem, ale i všem dospělým,
kteří nám při soutěžích pomáhají.
VEDOUCÍ ODDÍLU MLADÝCH HASIČŮ
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Zprávičky z mateřské školičky
O letošních velikonocích jsme měli v mateřské škole krásnou výzdobu. Pod názvem
„velikonoční tvoření“ se ukrývala společná
práce rodičů a dětí, kteří doma zhotovili velikonoční dekoraci. S velikou radostí si děti
přinesly tato nazdobená vajíčka, zajíčky,
kuřátka, housenky ze skořápek, slepičky,
věnečky, ovečky atd. Každý výrobek byl originální. Udělali jsme z nich výstavu a byla to
jedna veliká barevná jarní NÁDHERA!
Všem rodičům, kteří si udělali chvilku
a společně s dětmi tvořili, tímto moc děkujeme.
A ještě jedno pozvání: kdo se budete
chtít potěšit z dětiček z naší mateřské
školy, přijďte se podívat na jejich vystoupení ke Dni matek, které se koná ve čtvrtek 12. května v 15.30 hod. v sokolovně.
Přejeme Vám krásné a pohodové
jarní dny!
DĚTI A DOSPĚLÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
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Zprávy ze základní školy
VÝCHOVA KE ZDRAVÍ (6. ročník): CIRKUS MOTÝL
Muž bez končetin, Nick Vujicic, říká: „Nepotřebuji ruce a nohy, potřebuji Boha“. Nazpíval píseň Something More a natočil ﬁlm Cirkus
Motýl. Ten zhlédli žáci 6. ročníku při hodině Výchovy ke zdraví. Své
pocity napsali do sešitu a další hodinu přečetli před třídou. Přečtěte
si je také.
Petra Hospodková

Cirkus Motýl
Myslím, že se někomu posmívat za to, jaký je, je špatné. Každý totiž
ve svém životě hraje svoji roli. Neříkejme mu hříčka přírody, i když se
nám zdá podivný. Měli bychom se spíš s ním začít kamarádit, aby si
nemyslel, že ostatní mají pravdu, že je hříčka přírody, protože to není
správné. Měli bychom ho spíš podporovat, pomáhat mu, uvědomit
si, jak se cítí, jak nejspíš přemýšlí, jaké to je žít bez končetin, protože
pro něj musí být těžké vidět lidi, kteří jsou normální a na něj hledí
jako na zrůdu. On neví, jaké to je, když běžíte, držíte se někoho nebo
se něčeho dotýkáte. Když jsem viděla ﬁlm Cirkus Motýl, jak po něm
házeli ovoce a smáli se, co je to za zrůdu, přišlo mi správné se ho
zastat a pokusit se s ním skamarádit a aby dostal šanci ukázat, co
v něm je.
Obdivuji, jak se se svým životem dokázal smířit a žít naplno, cestovat
po různých zemích, všechno zvládat, i když má nevýhodu pohybu,
dokázal se oženit a mít vlastní rodinu. On se nevzdával a šel lidem
příkladem, nestyděl se za to, co je, šel si za svým.
Nikola Kulhavá
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Cirkus Motýl
Otevřelo mi to oči. Nemá se takhle zacházet s postiženými lidmi. Nemají se někde vystavovat jako exponáty. Důležité je, že se ho někdo
zastal! Nemají se mu smát, on za to nemůže, oni nevědí, jaké to je
být jako on. Dobře, že ho cirkus Motýl přijal mezi sebe. Po nějaké
době se dokonce naučil plavat, splnil se mu jeho sen, umí něco, co
umí ostatní - plavat. Může vystupovat v cirkuse! SPLNIL SE JEHO
SEN. BÝT V CIRKUSE MOTÝL A VYSTUPOVAT TAM.
Nikola Fišerová

DĚTI SOUTĚŽILY VE ZNALOSTECH BIOLOGIE
Ve středu 2. března 2016 se konalo v ZŠ Sloupnice školní kolo Biologické olympiády pro žáky 2. stupně. Celkem se olympiády zúčastnilo
11 žáků. V kategorii 6. a 7. třída se na 3. místě umístil Karel Píša,
na 2. místě Michael Syno
a na 1. místě Nikola Kulhavá. V kategorii 8. a 9.
třída se na 3. místě umístil Tomáš Dvořáček, na 2.
místě Pavlína Balcarová
a na 1. místě Klára Slavíková. Všem žákům děkuji
za účast a přeji do dalších let mnoho zájmu
o přírodu.
Petra Hospodková
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Kulturní komise při OÚ Sloupnice vás
zve na představení divadelního
spolku VICENA Ústí nad Orlicí

MADAM
COLOMBOVÁ ZASAHUJE
ANEB KAM ZMIZEL TEN DIAMANT?

v sobotu 16. dubna
od 19.30 v sokolovně

Školáci, předškoláci
a jejich učitelé vás zvou
na vystoupení
ke dni matek:
základní škola:
6. května od 18 hodin
v sokolovně
mateřská škola:
12. května od 15.30 hodin
v sokolovně
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Společenská kronika leden, únor 2016
NAROZENÍ
Nikol Seifertová
Marek Horyna

ŽIVOTNÍ JUBILEA
ÚNOR 2016
70 let  Miroslav Synek
80 let  Jan Veselý

ŽIVOTNÍ JUBILEA
LEDEN 2016

86 let  Božena Škeříková,
Jiřina Lochmannová

70 let  Marie Breňková, Marie Veselá,
Vlasta Hebltová

88 let  Věra Kovářová

75 let  Josef Chleboun

90 let  Věra Hájková

80 let  Marie Veselá, Eliška Sršňová

91 let  Marie Malátková

89 let  Růžena Šejblová, Ludmila Šolcová

85 let  Jaruška Zahrádková
86 let  Vlasta Záleská, Marie Seifertová
87 let  Marta Pecháčková,
Anna Vokasová, Josef Škeřík
88 let  Hana Čapková, Ludmila Slavíková
89 let  Marie Kurková
Jeden z nejstarších občanů Sloupnice,
pan Kubový, tančil na březnovém setkání
s důchodci v sokolovně.
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ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se se zemřelými
spoluobčany:
Marie Dosedělová

91 let  Josef Kubový
MILADA LIMBERSKÁ, MATRIKÁŘKA
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Redakční poznámky
• Články a fotograﬁe zasílejte v elektronické podobě.
• Příspěvky, prosíme, zasílejte nejpozději do dne uzávěrky příštího čísla.
Nemůžeme zaručit, že příspěvky dodané po datu uzávěrky, budou otištěny.
• Své příspěvky konzultujte s dostatečným časovým předstihem s redakcí.
Redakce si vyhrazuje právo výběru jednotlivých příspěvků.
• Cena za otištění inzerátu je 200 Kč pro místní, 500 Kč pro ostatní.

Uzávěrka příštího čísla Sloupnického PELMELU je 20. května 2016.

Příspěvky, připomínky a dotazy
zasílejte na adresu

Další číslo Sloupnického PELMELU vyjde 10. června 2016.

pelmel@sloupnice.cz
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